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 بسمه تعالي

 

کارشناسي پيوسته و ، کارداني یها هآموزشي دور  یها نامه آيينخصوص  در اردکان دانشگاهاجرايي  نامه شيوه

 08/05/1391 و  16/12/1393ناپيوسته مصوب 

 مقدمه
 درو ناپيوسته کارشناسي پيوسته کارداني و  هاي آموزشي دوره امهنآيين هماهنگ و بهتر چه هر اجراي منظور به نامهشيوه اين

پيوسته و ناپيوسته  يکارشناس هاي کارداني و دوره يقبل يآموزش يها نامهنيآئ يتمام نيگزيجا تا است شده تدوين اردکاندانشگاه 

 اردکان دانشگاه يآموزش يشورا مصوب يها هويش يمبنا بر، دار رخطيز بصورت شده نگارش مطالب، حاضر نامه وهيش متن در .شود

   .است دهيگرد اضافه نامه نيآئ مفاد به، يآموزش مقررات قانونمند و شفاف ياجرا يابر

 

 هدف :1 ماده

 با متناسب و متخصص، متعهد انساني نيروي تربيت براي اردکانتنظيم امور آموزش دانشگاه ، نامه شيوه اين تدوين از هدف

موجود در جهت ارتقاي سطح  يها و استفاده بهينه از ظرفيت ها هدانشکد آموزشي يها فعاليت در هماهنگي ايجاد و جامعه نيازهاي

 کيفي آموزشي دانشجويان است. 

  تعاريف :2 ماده

 .است تحقيقات و فناوري، علوم وزارتنظور م. وزارت: 2-1

 . باشد يم اردکانمنظور دانشگاه  :موسسه. 2-2

 است.  اردکانمنظور شوراي آموزشي دانشگاه  :آموزشي شوراي. 2-3

 طبق، حضورينيمه، دوم نوبت، روزانه صورت به که است ناپيوسته و پيوسته کارشناسي، کارداني يها هدور منظور.دوره: 2-4

 .شود مي برگزار مربوط ضوابط

 بدون و رايگان آموزش قانون از گيريبا بهره يليدر طول سنوات مجاز تحص منظور شيوه آموزشي است که دانشجو :روزانه. 2-5

 .کند( و به صورت حضوري تحصيل ميشهريه پرداخت با مورد حسب) هيپرداخت شهر

 صورت به و شهريه پرداخت با و رايگان آموزش از مندي بهره بدون دانشجو که است آموزشي شيوه منظور. نوبت دوم: 2-6

 .کندمي تحصيل دانشگاه در، حضوري

 و تصويري -صوتي، نوشتاري يها هبا استفاده از رسان، آموزشي است که بخشي از فرايند يادگيري :حضوري نيمه آموزش. 2-7

 . شودمي برگزار چهره به چهره صورت به اشکال رفع يها کالس تنها و انجام الکترونيکي

 شودکارآيي و توانايي دانشجو در رشته مربوط برگزار مي، آموزشي است که براي ارتقاي سطح دانش فني :مهارتي آموزش. 2-8

 ...(. و دبيري تمرين، کارآموزي، ميداني عمليات، کارورزي مانند)

علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است که از سوي دانشگاه  هيأتعضو  (:يآموزش ي)راهنما تحصيلي راهنماي استاد.  2-9

 .باشد يليالتحص فارغ تا ورود بدو از يآموزش امور در دانشجويان راهنماي تا شودانتخاب مي

، ساعت32آزمايشگاهي  يا عملي، ساعت16نظري واحد هر يبرا آن مفاد که است يدرس ميزان يا مقدار :درسي واحد. 2-10

 يك درطول ساعت 120 آموزيرکا و ساعت 64 عرصه در کار يا کارورزي، ساعت 48( يعلم دي)بازد ميداني عمليات يا کارگاهي

 . شودمي اجرا مصوب يدرس برنامه طبق و تابستاني دوره يا تحصيلي نيمسال
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در آغاز ، مهارت دانشجوگذراندن آن براي رفع کمبود دانش و يا ، درسي است که به تشخيص گروه آموزشي :جبراني درس. 2-11

 ضروري است. هيا طي دوره تحصيلي مربوط

 موضوعات از و است مشخص کامال موضوع لحاظ به که است يعلم يگروهها از يفرع شعب از يکي. رشته تحصيلي: 2-12

 . انجامد يممشخص  يکارائ كيبوده و حداقل به  زيمتما گريد يعلم يها گروه

 با که است يآموختگاندانش شاملو شود ميدوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز  :ناپيوستهدوره کارداني  .2-13

 دريافت بهواحد درسي طبق برنامه درسي مصوب  68با گذراندن  حداقل و شده يکاردان دوره وارد يدانشگاهشيپ دوره گذراندن

 . دنشومي نائل کارداني مدرک

 130 حداقلو دانشجو با گذراندن  شود ميدوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز  :پيوسته کارشناسي دوره. 2-14

را نيز شامل شود( به دريافت مدرک  پروژهطرح پژوهشي يا ، رشته حسبواحد درسي مصوب و طبق برنامه درسي مصوب )

 عددي علوم وزارت يسو از يابالغ و مصوب سرفصل اساس بر گرايش، رشته هر براي واحد تعداد سقف. شود ميکارشناسي نائل 

 .است ثابت

 68 حداقل گذراندن با دانشجو و شوددوره تحصيلي است که پس از دوره کارداني آغاز مي :ناپيوسته کارشناسي دوره. 2-15

 .گرددواحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرک کارشناسي ناپيوسته نائل مي

 از شيگرا دو در دروس فالاخت که باشد آن تخصص بر ناظر که يليتحص رشته كي شعب از كي هرگرايش تحصيلي:  .2-16

 .باشد شتريب واحدها کل درصد 30 از و کمتر رشته ياواحده کل درصد 7 از دينبا رشته كي

، مشترک يمواد آزمون هب توجه با که است متوسطه دوره در تحصيلي مختلف يها هرشت مجموعه :آزمايشي گروه. 2-17

  .شوديم يبند دسته

 كي در مشترک تخصص يدارا علمي هيأت عضو تعدادي از متشکل دانشگاهي سازماني واحد ترينبنيادي :آموزشيگروه  .2-18

 .شوديم ليتشک دانشگاه در، يليتحص رشته آن ياندازراه و جاديا با که است يعلم رشته

 به مشغول و کرده نام ثبت و شده رفتهيپذ نيمع ضوابط برابر يعال آموزش يها هدور از يکي در که است يفرد دانشجو: .2-19

 .است ليتحص

 يا گواهي، معين ضوابط برابر و برساند پايان به موفقيت با را تحصيلي يها هفردي است که يکي از دور: آموختهدانش  .2-20

 .باشد کرده دريافت را مربوط تحصيلي مدرک

 .است يانيپا امتحانات هفته دو و آموزش هفته 16 شامل يليتحص مسالين هر: يليتحص مسالين .2-21

 .است يانيپا امتحانات هفته كي و آموزش هفته 6 شامل: تابستان دوره .2-22

 دوره به ورود اختصاصي و عمومي طيشرا :3 ماده

 وزارت مصوبات برابر عالي آموزش به ورود عمومي شرايط داشتن. 3-1

 علمي مطابق مصوبات وزارتوانمندي احراز ت .3-2

 دوره ينحوه اجرا :4 ماده

 .شوديم انجام يفارس زبان به و يواحد نظام بر يمبتن دانشگاه در آموزش

 يبرا منحصراً را يآموزش يزير برنامه يعال يشورا مصوب يدرس برنامه، يينااتو صورت در دارد ارياخت دانشگاه: 1 تبصره

 يسيانگل زبان به مربوطه مقررات و ضوابط تيرعا با برسد کالس ليتشک يبرا الزم نصاب حد به که يصورت در يخارج انيدانشجو

 .دينما ارائه

 در که ايدوره براي را وزارت يآموزش ريزي برنامه شوراي مصوب درسي و آموزشي يها نامهبر، است موظف «دانشگاه» :5 ماده

 بازنگري زومج حاضر حال در که اردکان دانشگاه در) .دينما اجرا است رفتهيپذ دانشجو يعال آموزش گسترش يشورا مجوز با آن
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 مجوز يدارا يها دانشگاه يدرس يزيربرنامه شوراي تصويب به که اي شده بازنگري درسي هايبرنامه، ددارن را درسي يها نامهبر

 (باشديم اجرا قابل اردکان دانشگاه يآموزش يشورادر  بيتصو بانيز  است رسيده

 دروس جز به يعموم و هيپا دروس بر ديتاک با را دوره يدرس يواحدها از درصد ده تا حداکثر دارد ارياخت دانشگاه :1 تبصره

 ياستانداردها تيرعا و يکيالکترون يمحتوا بر ديتاک با( ي)مجاز يکيالکترون بصورت، يعموم يفارس و ياسالم معارف مجموعه

 .دينما ارائه وزارت مصوب

 ياز مدرسان مرتبط با رشته را به عنوان راهنما يکي، رشيپذ زمان از دانشجو يليتحص تيهدا يبرا است موظف دانشگاه :6 ماده

 .ديو اعالم نما نييتع يآموزش

حداکثر واحد مجاز  .واحد درسي انتخاب کند 20و حداکثر  12حداقل  است الزمدانشجو در هر نيمسال تحصيلي  :7 ماده

 است. يواحد درس 6انتخابي در دوره تابستاني 

در نيمسال  يگروه آموزش دييدانشجو با تأ نصورتيدر ا، باشد 17در يك نيمسال حداقل  يينمرات دانشجو نيانگياگر م :1 تبصره

 واحد درسي را اخذ نمايد.  24حداکثر تا  تواندتحصيلي بعد مي

 واحد 24 تا تواندمي، قبلي مشروطي و( نباشد 10 از کمتردر آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو صرف نظر از معدل کل ) :2 تبصره

را اخذ نموده باشد.  يليالتحص فارغ يبرا ازين مورد يواحدها يتمام، دخو يانيپا مسالين يواحدها اخذ با آنکه شرط به نمايد اخذ

دانشجو حق  شود يمبعد اخذ  مسالين ايبه استاد که در دوره تابستان و  يدروس معرف ايو  يماندن درس کارآموز يصورت باق در

 آموزشي ضوابط ساير نظر از ولي باشد 10 زير دانشجو کل معدل که صورتي درتبصره حاضر را نخواهد داشت.  ازياستفاده از امت

 .نمايد اخذ تواند مي يواحد درس 20در ترم آخر حداکثر ، باشد نداشته وجود وي تحصيل ادامه براي منعي

واحدهاي  تواندمي، يگروه آموزش دييتأ با، شود آموختهدانشواحد درسي  8 حداکثرگذراندن  با دانشجودر شرايطي که  :3 تبصره

 .نمايد اخذمذکور را در دوره تابستاني 

 .دينما استفاده ماده نيا 3 و 2 تبصره مفاد از تواند يمن همزمان دانشجو: 4 تبصره

 يامکان حذف اضطرار دياخذ نما يواحد درس 20از  شيخود ب يليتحص المسين نيآخر در دانشجو که يصورت در :5 تبصره

 . ابدي ليواحد تقل 20به کمتر از  يو ماندهيباق يتعداد واحدها، درس كي يدروس را نخواهد داشت مگر آنکه با حذف اضطرار

 به نسبت ديبا دانشگاه آموزشي امور اداره  باشد واحد 12 از کمتر، ترميم از پس دانشجو واحد تعداد که صورتي در :6 تبصره

، يليتحص مسالين نيآخر در که يانيدانشجو شامل تبصره نيا. نمايد اقدام( دانشجو يواحدها يتمام حذف) دانشجو ترم حذف

 دو حداکثر نشدن ارائه صورت در که يانيدانشجو و ندينما يم اخذ، نامه نيآئ در مقرر سقف تا را خود ماندهيباق يواحدها يتمام

 ضمناً. شود يمن( ذراندگ خواهند استاد به يمعرف بصورت تابستان اي و يبعد مسالين در را درس دو آن که) خود ينظر درس

 اخذ امکان که يصورت در، است نشده ارائه شانيا ازياز دروس مورد ن يبرخ خود يليتحص مسالين نيآخر در که يانيدانشجو

 تعداد با، دانشگاه يآموزش يشورا موافقت اخذ از پس تا بود خواهند مجاز زين باشد ممکن بعد مسالين در دروسشان دهنمايباق

 .بگذرانند را خود مسالين( مساليدروس ارائه شده در ن ي)تمام يدرس واحد 12 از کمتر واحد

موجه  ليبنا به دال، يگروه آموزش صيبه تشخ مساليهر ن انيدانشجو در پا ماندهيباق اي يانتخاب يکه واحدها يدر صورت :7 تبصره

تحصيلي کامل در  مسالين كيبه عنوان  مسالين نيا نصورتيبرسد در ا يواحد درس 12و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 

 در واحد 24 تا اخذ يعني ماده نيهم 1 تبصره)موضوع  شدن ممتاز اي شدن مشروط در اما، شودسنوات تحصيلي وي محسوب مي

 مشروط شد 12 از کمتر دانشجو نيانگيم اگر مذکور طيشرا در، گريد عبارت. )به است ريتاث يب(  باالتر و 17 معدل اخذ صورت

 معدل که حاضر تبصره مشمول انيدانشجو، اردکاندر دانشگاه  ضمناً(. شود يمن محسوب ممتاز شد باالتر و 17 اگر و ستين

 .داشت نخواهند بعد مسالين در را يدرس واحد 14 از شتريب انتخاب حق، باشد 12 از کمتر آنان مسالين

است و با در  يدرس واحد 20 تا 14 نيب مسالين هر در مجاز واحد تعداد 1392 و 1391 يها يورود انيدانشجو يبرا :8 تبصره

 .شونديم 7ماده  يهاتبصره مشمول، موضوع نينظر گرفتن ا
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 و يآموزش گروه ديتائ با تواندمي، درس نظري باقيمانده داشته باشد 2در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها  :8 ماده

 مسالين آن در استاد به معرفي صورت به را درس دو آن( 7 ماده 3 و 2 يها هتبصر)موضوع  مسالين آن يواحدها سقف تيرعا با

 .بگذراند تابستان دوره اي

 دييتأ با درس فوق را يکسب نکند اما دوره عمل ينمره قبول يرا اخذ ول ينظر -يدرس عمل كي قبالً ييچنانچه دانشجو :1 تبصره

 .دينما اخذ استاد به يمعرف بصورت را ينظر بخش، ماده نيا مفاد تيرعا با تواند يم، گذرانده باشد مربوطه استاد

 دانشجو است.  دروس يتمام نمراتقفل شدن ، به استاد ياخذ درس بصورت معرف يالزم برا شرط :2 تبصره

 درسي برنامه طبق درس هر( خرأت و تقدمدروس هر دوره و هر رشته با رعايت پيش نياز ) يچگونگي و ترتيب ارائه تمام :9 ماده

 .است آموزشي گروه عهده بر مصوب

 تقدم و تاخر( دروس معاف است. )از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز ، تحصيلي نيمسال آخرين در دانشجو: 1 تبصره

 نمره و باشد يم واحد 6 حداکثر وستهيناپ يکارشناسدوره  يبرا صرفاً يگروه آموزش صيتعداد واحدهاي جبراني با تشخ :10 ماده

 .شودينم محاسبه کل و مسالين نيانگيم در يجبران دروس

 14 ريز آنها کل معدل که (يدانشگاه شيپ مدرک فاقد) وستهيپ يکاردان دوره آموختگان دانش يبرا دارد ارياخت دانشگاه :1 تبصره

 يدرس واحد 20 حداکثر، اندشده رفتهيپذ( يآموزش گروه صيتشخ به) رمرتبطيغ رشته در وستهيناپ يکارشناس دوره در و است

 .شودينم محاسبه کل و مسالين نيانگيم در دروس نيا نمره. کند ارائه يجبران

 است.  ريپذامکان يليتحص رشته كي در و بار كي صرفاً يليتحص دوره هر در، دانشجو هر يبرا گانيرا آموزش :11 ماده

 ليتحصپس از اتمام سنوات مجاز  اردکاندانشگاه  دردوره روزانه(  انيدانشجو ي)تمام گانيمشمول آموزش را يدانشجو :12 ماده

  .ندينما پرداخت را مسالين ريمتغ وثابت  هيشهر، نوبت دوم انيمطابق دانشجو ديبا خود

در هر  بتيغ اي يعدم کسب نمره قبول ايو  درس حذف صورت در، 1392 اي 1391 يهاسال يورود انيدانشجو تنها :1 تبصره

  .ندينما پرداخت را درس آن ريمتغ هيشهر ديبا خود ليدر طول دوران سنوات مجاز تحص انتخاب مجدد آن درس يبرا، درس

 افتيدر گانيرا آموزش مشمول انيدانشجو از دانشگاه امناء أتيه مصوب تعرفه طبق يليتحص سنوات شيافزا نهيهز: 2 تبصره

 .شود يم

 شود يم يليبه مدرک تحص يمنته که (ي)مجاز يرحضوريغ يها هدور در تواند يم نامه نيآئ نيا مشمول يدانشجو: 13 ماده

 يحضور مهين بصورت که نور اميپ دانشگاه در همزمان ليتحص: حيتوض)کند.  ليمطابق مصوبات مربوطه به صورت همزمان تحص

 .(باشد يم ممکن ريغ است

درخشان وزارت انجام  ياستعدادها تيهدا يدرخشان بر اساس مصوبات شورا يتحصيل همزمان دانشجويان استعدادها :1 تبصره

 .شود يم

 خيتار، نمره ثبت و اعالم، دروس ياضطرار حذف، اضافه و حذف زمان و يچگونگ درباره يريگميتصم و يزيربرنامه :14 ماده

 .شود يمانجام  اردکاندانشگاه  يآموزش يمصوب شورا يياجرا نامه وهيش طبق رهيغ و نظر ديتجد

ارزيابي نهايي درس دانشجويان را با در نظر گرفتن زمان الزم براي رسيدگي به  نمره، مدرس هر درس موظف است :1 تبصره

اعالم   گلستانسامانه  درروز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس  7ساعت( ظرف مدت  72اعتراض دانشجويان )

 توسط خامتاد تاييد نهايي نشود اگر نمره نمره توسط اس، نمايد. در صورتي که تا پايان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه

 و داشت نخواهد وجود استاد توسط آن اصالح امکان و شده تلقي نهايي نمره دانشگاه آموزش توسط نمره اين باشد شده داده استاد

 استاد يريگيپثبت نمره با  که شودبراي دانشجويان منظور مي  صفر معادلتوسط استاد ثبت نشده باشد نمره  اينمره صورتيکه در

 و صدور اخطار آموزشي براي استاد امکان پذير است.  دانشگاه يابيو ارز نظارت کميته راي اساس بر و نفعيذ انيدانشجو اي و
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ساعت( از  72) روز 3 مدت ظرف تواندمي، داشته باشد را يدانشجويي که تقاضاي تجديد نظر به نمره ارزيابي درس :2 تبصره

سامانه گلستان به اطالع مدرس درس برساند. مدرس درس نيز  قيرا از طر تقاضاي تجديد نظر خود، اعالم نمره توسط استادتاريخ 

امتحان درس به اعتراض وي رسيدگي و اشتباهات احتمالي را بر طرف  يروز از زمان برگزار 10ظرف حداکثر مهلت ، موظف است

 طول بهروز از تاريخ امتحان  10ايي نمايد. در هر حال زمان ثبت نمره نبايد بيش از و نمره قطعي را در سيستم وارد و تاييد نه

  .انجامد

 تکليف با توأم مصوب درسي برنامه در که دروسي و عرصه در کار، صحرايي عمليات، کارورزي، کارآموزيدروس  نمرات :3 تبصره

 تحصيلي نيمسال يك طول در آنها تکميل، مربوط آموزشي گروه تاييد و مدرس تشخيص به که صورتي در، شودمي ارائه پژوهشي

 به مربوط اگر و بعد مسالين سوم هفته تا باشد اول مسالين به مربوط اگر بايد ناتمام نمره، شودمي تلقي ناتمام، نباشد ميسر

دروس  وتابستان  مسالياخذ شده در ن يآموزکاردروس  نمره .شود تبديل قطعي نمره به مرداد 15 تا حداکثر باشد دوم مسالين

 مسالين ميقبل از ترم تا حداکثر، باشد يمآنها مطابق سرفصل مصوب در تابستان  يدوم که اجرا مسالياخذ شده در ن يکارآموز

 بايدبنابراين مدرس درس  باشداين زمان شامل زمان الزم براي رسيدگي به اعتراضات نيز مي .شود يم يينها دييو تأ ثبتبعد 

نمره را در ، انيدانشجو ياعتراضات احتمال ينمرات اين دروس را اعالم و پس از بررس، مهلت نيا انيساعت قبل از پا 72 حداکثر

 گلستان تاييد نهايي نمايد.  سامانه 

 نيتدو نامه انيپا بصورت ستيبا يمکه مطابق سرفصل مصوب  يدروس کارورز و: نمره درس پروژه کارشناسي پيوسته 4 تبصره

نمره ، در غير اينصورت .شود دياستاد درس وارد و تائ يدانشگاه از سو يمهلت دارد تا در سامانه آموزش سال  يك حداکثر، گردد

پروژه اخذ شده در  يمهلت برا نيخواهد شد و دانشجو موظف به اخذ مجدد درس است. ا درج صفر بصورتتوسط آموزش دانشگاه 

 نيتا آخر يعنيبعد  مسالين انيتا پا، دوم مساليدرس پروژه اخذ شده در ن ي( و براوريشهر 20تابستانِ بعد ) انيتا پا، اول مسالين

 نياول مهلت ثبت نمره پروژه در نيآخر خواهد بود.، شود يمدرج  مساليآن ن يآموزش مياول که درتقو مساليقفل نمرات ن خيتار

و اتمام پروژه  ليمهلت تکم بعد است. مسالين ميترم زمانقبل از ، بعد مسالين در پروژه ادامه اخذ هب ازين بدون، آناخذ  مسالين

ساله فوق استفاده  كيبدون احتساب در سنوات در طول مهلت  يليتحص يکه از مرخص يانيدانشجو يتنها برا يکارشناس

 .شود ديتمد سنوات در احتساب بدون يمرخص يها مسالين تعداد به دانشجو درخواست صورت در تواند يم ندينما يم

غير قابل تغيير ، دانشگاه ياداره امور آموزش ايقفل شدن توسط استاد درس و  يعنينمره درس پس از قطعي شدن  :5 تبصره

 است. 

 خود نزد بعد تحصيلي نيمسال كي تا حداقل، درس سابقه عنوان به را درس هر امتحاني يها هبرگ، مدرس موظف است :6 تبصره

 .رديگ قرار استفاده مورد ييدانشجو اتيشکا يبررس و ينظارت يندهايفرا در لزوم صورت در تا نمايد نگهداري

و در  (مسالين 4) سال دو وستهيناپ يکارشناس و( وستهيناپ و وستهيپ از)اعم  يکاردان يها هدور در تحصيل مجاز مدت: 15 ماده

 است.  (مسالين 8) سال چهار و بعد( 1393 ي)ورود پيوسته کارشناسي يها هدور

 يکاردان يهادوره يبرا مسالين كي حداکثر، دانشگاه يآموزش يشورا بيخاص و با تصو طيدارد در شرا ارياخت دانشگاه: 1 تبصره

دهد. چنانچه  شيافزا رادانشجو  ليتحص مجاز مدت وستهيپ يکارشناس دوره يبرا مسالين دو حداکثرو  وستهيناپ يو کارشناس

 محروم خواهد شد.  ليمدت دانش آموخته نشود از ادامه تحص نيدانشجو درا

( و مسالين 10پنج سال )، 1392و  1391 يورود انيدانشجو يبرا پيوسته کارشناسي هدور در ليتحص مجاز سنوات :2 تبصره

 .باشد يم( مسالين 12شش سال ) 1391قبل از  يورود انيدانشجو يبرا

مشمول  انيدانشجو از، سال آن دردانشگاه  يامناء اتيطبق تعرفه مصوب ه يليتحص مجازسنوات  شيافزا نهيهز: 3 تبصره

 . شود يم افتيدر گانيآموزش را

انجام ، ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعاليت در کالس :16 ماده

 .شود يم( محاسبه 0-20صورت عددي از صفر تا بيست ) به و گيردتکاليف و نتايج امتحانات انجام مي
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 الزامي است. ، براي دروس نظري يبرگزاري آزمون کتب :1 تبصره

 .است الزامي يحضور يها هدور درس جلسات تمام در دانشجو حضور :17 ماده

/16 از بيش درسي در دانشجو اگر :1 تبصره
3

 موجه صورت در باشد داشته غيبت مسالين انيپا امتحان جلسه در اي جلسات 

 نمره نصورتيا ريغ در و شودمي موجه درس آن در دانشجو بتيغ، دانشگاه آموزشي يشورا توسط دانشجو بتيغ شدن دانسته

 موجه صورت در واحد 12 از کمتر به دانشجو ماندهيباق يهاواحد تعداد کاهش صورت در. گردد يم ثبت دانشجو کارنامه در صفر

 تياما وضع شد خواهد محسوب يليتحص مجاز سنوات در کامل نيمسال كي دانشجو براي نيمسال آن، يو بتيغ شدن دانسته

 . شود يم اثريب دانشجو يآموزش سابقه در( باالتر اي 17 مسالي)معدل ن يو ممتاز يمشروط

 يها غيبت جزو نمايدمي اخذ اضافه و حذف زمانآن دروس را در  دانشجوغيبت قبل از حذف و اضافه در دروسي که  :2 تبصره

 .شد خواهد محسوب دانشجو

با مستندات ارائه  و)صرفاً بستري در بيمارستان(  بيماري دليل به نيمسال پايان امتحان در دانشجو غيبت که در صورتي :3 تبصره

 وموجه شده  يدانشگاه بصورت پزشک يموزشآدانشجو توسط اداره امور  بتيغ، باشد دهيدانشگاه رس يآموزش يشورا دييبه تأ، شده

 .شودمي درج دانشجو کارنامه در صفر نمرهدر غير اينصورت 

 ميمهلت حذف اضطراري مطابق تقو اني)غير عملي و غير کارگاهي( خود را تا پانظري دانشجو مجاز است يك درس  :4 تبصره

 درخواست)با  دينما ياضطرار حذف نيابد کاهش واحد 12 زير بهاو  ماندهيباق يبه شرط آنکه تعداد واحدها مسالين يآموزش

 . دانشجو مجاز به حذف دروس همنياز نيست. (درس استاد دييتأ و يآموزش سامانه در دانشجو

گلستان  يموزشآ سامانه حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي )حذف ترم( با درخواست دانشجو در ، در شرايط خاص :5 تبصره

 يآموزش ميمهلت مقرر در تقو انيقبل از پا تادانشگاه  يآموزش يشورادانشکده و ، گروه يآموزش يو ارائه مدارک الزم و تاييد شورا

 نکهيا مگر، شود يمدانشجو محسوب  ليحذف ترم جزو حداکثر مدت مجاز تحص مساليحذف ترم امکان پذير است. ن يبرا مسالين

 .باشد سنوات در احتساب بدون، شده ارائه مستندات اساس بر دانشگاه يآموزش يشورا صيتشخ به

 .است 10 نمره درس هر در قبولي نمره حداقل :18 ماده

 در چنانچه، نکند کسب قبولي نمره درس چند يا يك در مسالين هر در کهآن  از بعد و 1393 سال يورود دانشجوي :1 تبصره

نمرات  زيدر ر يقبل يتمام نمرات مردود اينمره ، بگذراند (10 نمره) يدروس را با حداقل نمره قبول ايآن درس ، بعدي يها نيمسال

 نمره نيآخر صرفاً و شده اثريب دوره کل نيانگيم محاسبه در نمرات نيا اما ماند يم يو باق شود يمدانشجو فقط ثبت  يليتحص

 يالزم برا شرط 1392 و 1391 يهاسال يورود انيدانشجو يبرا .بود خواهد دوره کل نيانگيم محاسبه مالک درس آن در يقبول

 بلق يورود انيدانشجو يبرا .است در درس اخذ شده بصورت مجدد 14 نمره کسب، يقبل نشده گذراندهنمرات دروس  اثرحذف 

  .باشد يمن اجرا قابل فوق قانون 1391 از

 نيانگيمحاسبه م يبرا تنها، آن از بعد و 1393 يورود انيدانشجو يبرا 18ماده  1گذراندن دروس با استفاده از تبصره  :2 تبصره

 سوابق يعني کند يمن يخنث را يقبل يها سمالين در دانشجو يمشروط و باشد يم يدر هنگام دانش آموختگ يليکل دوره تحص

)سوابق  گرفت نخواهدقرار  ريتحت تاث، شدن نمرات دروس گذرانده نشده اثريب با، آن از بعد و 1393 يورود يدانشجو يليتحص

 يسالها يورود انيدانشجو يبرا 18ماده  1انجام تبصره  .(ماند خواهند يباق زين نمرات شدن اثريبا ب يدانشجو حت يمشروط

 در باالتر و 14 نمره کسب لي)بدل آن نمرات که ييها سماليدانشجو در ن يقبل يها يمشروط شدن اثر يب باعث 1392 و 1391

 .شود يم، است شده اثر يب( يبعد يمسالهاين

، کنند يم افتيدر يمردود نمره، يانضباط تهيکم حکم اي تقلب ليدل به که يانيدانشجو شامل ماده نيا التيتسه :3 تبصره

 .شود يمن
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. شود مي تلقي مشروط نيمسال آن در دانشجو، باشد 12 از کمتر دانشجو تحصيلي نيمسال هر نمرات معدل چنانچه :19 ماده

 واحد درسي را ندارد.  14در آخرين نيمسال تحصيلي( حق انتخاب بيش از  جز) بعد نيمسال در، مشروط دانشجوي

اعم از  مسالين سه وستهيپ يو در دوره کارشناس مساليدو ن، وستهيناپ يو کارشناس يدر دوره کاردان ييچنانچه دانشجو :1 تبصره

 اخذ با تنها ليتحص از شده محروم يدانشجو ليتحص ادامه .شود يممحروم  ليمتناوب مشروط شده باشد از ادامه تحص اي يمتوال

امکان   دوم نوبت نظام در صرفاً خانواده به اطالع و دانشجو از تعهد اخذ با همراه دانشگاه خاص موارد يبررس ونيسيکم از مجوز

 با ديبا  دانشجو سرپرست اطالع اظهار، دانشجو يليتحص تيوضع از نيوالد اطالع تياهم به توجه با است ذکر انيشاپذير است. 

 . رسد ثبت به دانشگاه آموزش کل اداره محل در اي و يرسم اسناد دفترخانه در مربوطه فرم يامضا

 ليتحص ادامه مجوز دوم نوبت نظام در خاص موارد يبررس ونيسيکم موافقت با که ليتحص از محروم روزانه انيدانشجو :2 تبصره

 روزانه به، ونيسيکم موافقت از بعد ترم در رشته آن يورود هم انيدانشجو نيب برتر%  10 رتبه احراز صورت در کنند يم دايپ

 .  شوند يم ليتبد

 يکاردان يها هو در دور نيمسال دو حداکثر پيوسته کارشناسي دوره در، ليتحص مجاز سنوات تيرعا با تواندمي دانشجو: 20 ماده

موظف است  دانشجواز مرخصي تحصيلي با احتساب در سنوات استفاده نمايد.  مسالين كيحداکثر  وستهيناپ يکارشناس و

 پرداخت با نصورتيا ريغ در که برساند ثبت به گلستان يدرخواست مرخصي خود را قبل از شروع نيمسال در سامانه آموزش

 .داشت خواهد را يمرخص اخذ امکان مشخص يا هزينه

 آموزش کل اداره توسط کهاحتساب در سنوات تحصيلي است  بدوندو نيمسال تحصيلي و ، : مدت مجاز مرخصي زايمان1 تبصره

 . رسد يم انجام به مستندات افتيدر مقابل در و دانشگاه

تقاضاي کتبي دانشجويان خواهر مستند به گواهي پزشك متخصص ه حسب بتواند  ميکميسيون موارد خاص دانشگاه : 2 تبصره

به پنج نيمسال )يك نيسمال قبل از زايمان و چهار نيمسال بعد بدون احتساب در سنوات تحصيلي ي زايمان را مدت مجاز مرخص

 .افزايش دهداز زايمان( در مقاطع کارداني و کارشناسي 

 نيمسال دو حداکثر، دانشگاه يآموزش يشوراتاييد  ارائه مستندات و صورتدر ، مدت مجاز مرخصي پزشکي دانشجو :3 تبصره

 .است تحصيلي سنوات در احتساب بدون و تحصيلي

و بدون  يليتحص مساليو ...( حداکثر تا دو ن نيوالد ايهمسر  تي)مانند مامور يليتحص يمرخص قيمصاد ريسا يبررس :4 تبصره

 .باشد يمدانشگاه  يآموزش يشورا ارياحتساب در سنوات مجاز در اخت

 به را نيمسال تثاب شهريه بايد احتساب بدون يا احتساب با يليتحصمرخصي  اخذدانشجويان شهريه پرداز در صورت  :5 تبصره

 .ندينما پرداخت را سالمين ريمتغ و ثابت هيشهر ديبا ترم فدر صورت حذ و بپردازند دانشگاه

 مندرج يها هتبصر و ماده نيا در مذکور يها يمرخص مجموع از دانشگاه يآموزش يشورا صيتشخ با تواند يم دانشجو :5 تبصره

 .شود مندبهره آن در

 .شوداز تحصيل محسوب مي انصراف، هر نيمسال تحصيلي دردانشجو  نکردن نام ثبت :21 هدما

 دانشگاه است. يآموزش يشورادر مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده  گيريتصميم :1 تبصره

 تواند مي مشخص ايههزين پرداختبا ، دينما مراجعه مسالين سوم هفته تادانشجو  که در صورتي اردکان دانشگاه در: 2 تبصره

نيمسال براي وي مرخصي با  آن، مشخص يا ههزيناز پرداخت  پس، مسالين چهارم هفته ازدر صورت مراجعه  .نمايد واحد انتخاب

، (مسالي)از هفته نهم ن سالمين نام ثبت خيتار از پس ماه دوو در صورت عدم مراجعه تا  شده ثبت يليسنوات تحص دراحتساب 

 .شودمي محسوب تحصيل از منصرف
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 اداره به يکتب صورت به شخصا را خود انصراف درخواست بايد، باشد داشته تحصيل از انصراف قصد که دانشجويي :22 ماده

 انصراف يتقاضا، درخواست ارائه خيتار از پس ماه دو تا بار يك براي فقط است مجاز دانشجو اين. نمايد تسليم دانشگاه آموزش

 . شودمي صادر تحصيل از وي انصراف حکم، مهلت اين انقضاي از پس، صورت اين غير در، بگيرد پس را خود

 است الزم، دارد اصرار خود يکتب درخواست ارائه از پس بالفاصله خود انصراف شدن يقطع يبرا دانشجو که يموارد در :1 تبصره

 نموده سلب خود از را ماهه دو فرصت در انصراف درخواست گرفتن پس حق، يرسم دفترخانه در حضور با او يول و دانشجو شخص

 ريپذامکانهمين ماده  2صرفاً با رعايت تبصره  دانشجو ليتحص به بازگشت و شده صادر دانشجو انصراف حکم نصورتيا در که

 .بود خواهد

کميسيون موارد  يأر نيهمچن و وظيفه نظام مشکل نداشتن به منوط تحصيل از منصرف دانشجوي تحصيل به بازگشت :2 تبصره

 .باشد يم دوم نوبت نظام در صرفاً و اردکان دانشگاه خاص

 يدانشجو امتحانات تيوضع اي و مسالين شده اخذ يواحدها در يرييتغ چگونهيه، انصراف افتني تيقطع زمان تا :3 تبصره

 امتحانات و دروس، ماهه دو فرصت انيپا از قبل يو يکتب اعالم با دانشجو انصراف ابطال صورت در و رديپذ يمن صورت يانصراف

 درس يها کالس در بتيغ نمودن موجه خصوص در يريگميتصم و ماند خواهد يباق يو کارنامه در يقبل تيوضع همان با دانشجو

 .باشد يم دانشگاه يآموزش يشورا عهده بر است ننموده شرکت ها آن در خود ماهه دو فرصت يزمان دربازه دانشجو که يامتحانات و

از يك رشته يا گرايش به رشته يا  تواندکارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي و يکاردان يها هدور دانشجوي :23 ماده

 :دهد گرايش يا رشته تغيير اردکانگرايش ديگر تحصيلي در دانشگاه 

 اردکان( وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در دانشگاه الف

 يا رشته آنشده در  رفتهيفرد پذ نياز نمره آخر ربطيذ يشيآزما گروه( کمتر نبودن نمره اکتسابي دانشجو در آزمون سراسري ب

 (پذيرش سال)در  دانشگاه همان در گرايش

 مجاز باقيمانده نواتس  در ديجد شيگرا اي رشته( امکان ادامه تحصيل دانشجو در ج

 دانشگاه  يآموزش يشوراو تاييد ، مبداء و مقصد آموزشي گروه موافقت( د

 .دهد گرايش يا رشته تغيير، فوق شرايط رعايت با تواندمي بار يك براي فقط تحصيلي دوره هر در صرفاًدانشجو  :1 تبصره

 .است يالزامسنجش  سازماندانشجو از  يسراسر آزمونکارنامه محرمانه  دريافت، : براي تقاضاي تغيير رشته 2 تبصره

 يبه حضور يحضورريغ از، روزانه به شبانه از، يدولت به يدولت ريغ از، باالتر يها هدور به نيپائ يها هرشته از دور رييتغ :24 ماده

 .باشد يمبرعکس آن مجاز  يممنوع است ول

 قيطر از آنها در رشيپذ که ييها هرشت به باشد يمبدون آزمون  قيدر دوره از طر يو رشيکه پذ ييرشته دانشجو رييتغ :1 تبصره

 .است ممنوع، باشد گرفته صورت يسراسر آزمون

اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذکر شده در ماده ، رشته در دوره کارشناسي ناپيوسته ممنوع است تغيير :25 ماده

 امکان پذير است. 23

و  ها هدانشگا کارشناسي و کارداني يها هميهماني و انتقال دانشجويان دور نامه آيين مطابق دانشجو انتقال و ميهماني :26 ماده

 .شود يم انجامموسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزارت 

 و 25 مواد)موضوع  انتقال واحراز همزمان شرايط تغيير رشته يا گرايش  صورت در، با تغيير رشته يا گرايش توأم انتقال :27 ماده

 و با توافق موسسات مبداء و مقصد تنها براي يك بار امکان پذير است.  (26

 سازي معادل و بررسي جديد رشته آموزشي گروه در، است گذرانده قبلي گرايش يا رشته در دانشجو که دروسي: 28 ماده

 محتوايي اشتراک، جديد گرايش يا رشته دروس با، آموزشي گروه تشخيص به که شودمي پذيرفته وي از دروسي فقط و شود مي

 دروس آن ازنمره هر يك  1392و  1391 يورود انيدانشجو يبرا و باشد داشته( مصوب درسي برنامه طبق) درصد 70حداقل 
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در  .باشد يم ديگروه جد صيبه تشخ 12تا  10 نينمرات ب رشيپذ، و بعد 1393 يهايورود انيدانشجو يو برا نباشد 12 از کمتر

 .مانددر کارنامه دانشجو ثبت و باقي مي نيمسال معدلفقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و ، اين صورت

باشد )به شرط  12کمتر از ، شيگرا اي و رشته رييتغ ينشده از دانشجو رفتهينمرات دروس پذ نيانگيکه م يدر صورت :1 تبصره

گذرانده شده در  يها مساليدر کل ن يمشروط مسالين كيدر مجموع ، واحد( 12نشده از  رفتهيپذ يبودن تعداد واحدها شتريب

مشروط شد از  مساليتنها دو ن ديدر هر زمان که دانشجو در رشته جد طيشرا نيکه در ا شود يمدانشجو لحاظ  يبرا يرشته قبل

نيمسال  3نبايد بيش از  مجموعاً دوم و اول يها هرشت در دانشجو مشروطي يها نيمسال تعداد. )شود يممحروم  ليادامه تحص

  (باشد

با دروس در دانشگاه  %(70)حداقل  يدر صورت اشتراک محتوائ يانتقال يدروس گذرانده شده توسط دانشجو يتمام :2 تبصره

سوابق  يتمام ضمناً .شود يمدر کارنامه دانشجو ثبت  ناًيقرار گرفته و ع رشيمورد پذ (ستيب تا صفر ني)ب يابا هر نمره، اردکان

 يدرس يواحدها از يتعداد يمحتوائ اشتراک عدم ليدل به که يصورت در يحت ماند يم يباق يدر کارنامه و نايدانشجو ع يمشروط

 .شود زين واحد 12 از کمتر به دانشجو از شده رشيپذ يواحدها شدن کمتر باعث و نباشد رشيپذ قابل دانشجو

 آزمون در شرکت از قبل دانشجو ليتحص سابقه به مربوط) شده يواحد از دروس معادل ساز 20تا  12هر  يبه ازا :3 تبصره

 كي واحد 20 هر يازا به) .شود يمدانشجو کاسته  يلياز سنوات مجاز تحص مسالين كي، (حاضر رشته در يقبول به منجر يسراسر

 گريد مسالين كي، باشد واحد 11 از شيب شده يساز معادل ماندهيباق يواحدها چنانچه و شود يم کاسته مجاز سنوات از مسالين

 (شود يم کاسته دانشجو مجاز سنوات از

 :رديگ يمصورت  عرضهم يآموزش يها هويدر ش صرفاًدروس  يمعادل ساز :4 تبصره

  يرحضوريغ اي يحضورمهين، يرحضوريغ يها هدور به يحضور يدانشجو گذرانده يواحدها: الف

 يرحضوريغ و يحضورمهين به يحضورمهين: ب

 يرحضوريغ به يرحضوريغ: ج

 .باشد يم ممکن ريغ اندبوده ليتحص به مشغول نور اميپ دانشگاه در قبالً که يانيدانشجو از دروس رشيپذ بيترت نيبد

 يعال آموزش مؤسسات از يکارشناس انيدانشجو يقبل يها هدور نمرات يساز معادل يآموزش يشورا مصوبه براساس :5 تبصره

 .باشد يمن رشيپذ قابل زين يرانتفاعيغ

مدرک تحصيلي  به حسب موردگذرانده باشد  12واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل  يتمامدانشجويي که  به :29 ماده

 .شوديا کارشناسي پيوسته ارائه مي کارشناسي ناپيوسته، کارداني

 تيرعا با نيمسال يك تنها، برساند 12 به را خود کل معدل نتواند تحصيل مجاز مدت طول در دانشجويي که صورتي در: 1 تبصره

 گذرانده 12 از کمتر نمره با که دوره دروس از واحد 20تا با اخذ مجدد حداکثر  شودمي داده فرصت وي به ليتحص مجاز سقف

 دريافت را دوره تحصيلي مدرک و برساند 12 حداقل به را خودنمرات  کل ميانگين، آن دروس ريمتغ با پرداخت شهريه و است

 به و شده ثبت کارنامه در شده اخذ دوباره دروس نمره دانشجويان اينگونه براي .شودمي محروم تحصيل از صورت اين غير در، کند

 .شود يم محاسبه کل نيانگيم محاسبه در است شده اخذ قبالً که يدروس نمره همراه

)شامل  يواحد درس 68صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره کارشناسي پيوسته حداقل  در :30 ماده

يا  12 يکل دروس گذرانده و نيانگيگذرانده و م يدروس دوره( را با نمره قبول رياز سا يو مابق يواحد دروس عموم 10حداکثر 

به دانشجوي مذکور و ، غيراينصورت در. دينمادر همان رشته را دريافت صورت مي تواند مدرک دوره کارداني  نيدر ا، باالتر باشد

 با شده گذرانده واحدهاي تعداد بر مبني گواهي يك فقط، يکاردانهمچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره 

و  10)اخذ نمره  يدرس واحد 68 گذراندن، 1392و  1391 يورود انيدانشجو يبرا .شد خواهد داده کل معدل و نمرات  درج

 .بود خواهد يکاردان مدرک صدور مالک، 12کل باالتر از  نيانگيباالتر و بدون توجه به نوع درس( و داشتن م
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در صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره کارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز براي دوره  :1 تبصره

اخذ مدرک  يکل دانشجو برا نيانگيدانشگاه دروسي را مالک سنجش م نصورتيگذرانده باشد در ا يکارداني را با نمره قبول

 از کمتر نمره با کارداني دوره واحدهاي بر مازاد دروس يتماميا باالتر گذرانده است.  12با نمره  که دانشجو دهد يمکارداني قرار 

 .ماندمي باقي اثر يب بصورت دانشجو کارنامه در يول شود يمن لحاظ دانشجو کل نيانگيم محاسبه در 12

 يکاردان مقطع در ليتحص از فراغت يمتقاض يدانشجو 10 از کمتر نمرات يمامت، دانشگاه يآموزش يشورا مصوبه با :2 تبصره

 انيشا .رديگ يم قرار نظر مد دانشجو يينها معدل بعنوان دانشجو گذرانده نمرات نيانگيم سپس، شده اثر يب (30)مشمول ماده 

 نيا در زين يانضباط تهيکممربوط به حکم  25/0 نمره و امتحان بتيغ، يکالس بتيغمربوط به  10 کمتر از نمرات است ذکر

 .شود يم اثر يب حالت
 

صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن  :3 تبصره

 طيشرا که يکارشناس مقطع يانصراف اي و ياخراج انيدانشجو است ذکر به الزم .گيرددانشجو انجام مي ليدانشگاه محل تحص

 به را خود ليتما، يمحضر شده دييتأ درخواست ارائه با توانند يم بار كي يبرا صرفاً دارند را يکاردان مقطع در يآموختگ دانش

 از پس ذکور انيدانشجو يبرا درخواست نيا کهيدرصورت ضمن در. بود خواهد رييتغ قابل ريغ که ندينما اعالم يکاردان مدرک اخد

 در صرفاً رديگ صورت دانشگاه يآموزش امور اداره رخانهيدب در اخراج خيتار اي انصراف درخواست ثبت خيتار از يشمس سال كي

 صدور درخواست امکان، کشور ينظام يها ارگان يرسم ياستخدام حکم اي و تيمعاف کارت اي خدمت انيپا کارت ارائه  صورت

 .دارد وجود يکاردان مدرک

دانشگاه  يآموزش سامانه درس دانشجو در قفل شده قطعي نمره آخرين که است روزي، دانشجو تحصيل از فراغت تاريخ :31 ماده

  .شودثبت مي

مترتب بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و  يقانون يو هرگونه پاسخگوئ نامه نيآئ نيا ياجرا حسن تيمسئول: 32 ماده

 وزارت است. يآن بر عهده معاون آموزش ريتفس

 تاريخ در ماده 33 در ناپيوسته و پيوسته کارشناسي، کارداني يها هدور آموزشي  نامه ينئآ اجرايي نامه شيوه: 33 ماده

 الزم اردکان دانشگاه دانشجويان تمام براي، ابالغ زمان از و ديرس اردکان دانشگاه يآموزش شوراي تصويب به 09/09/1396

 .شود يم ثرايب و لغو آن با ريمغا يها نامه بخش و ها نامه نيآئ هيکل و االجراست

 

 زاده فتح يعل

 اردکاندانشگاه  يپژوهش و يآموزش معاون

 


